KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND - TUCHTCOMMISSIE WATERPOLO
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag 27 januari 2015 om 18u30 te Brussel. REF: TCWP/15.01/WG
Aanwezig: VZF: Freddy HOSTE – Tomas CASSIMAN
FFBN: Xavier SWERTVAEGHER – Billy WILLIAMS
Wouter GEORGES, secretaris-generaal
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering TCWP 16.12.2014
Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.
2.
•

Briefwisseling
Tabel der automatische sancties 2015-2016: Voorzitter F. HOSTE herhaalt dat de TCWP de nieuwe versie van de tabel zal
aanpassen zoals overeengekomen en vastgelegd tijdens de interne besprekingen binnen de TCWP, aangevuld met de
nieuwe contributiebedragen. W. GEORGES zal binnenkort samen met juridisch adviseur C. LIPPENS het betrokken
document opmaken zodat dit een laatste maal door de leden van de TCWP kan worden nagezien.

3.

Bespreking scheidsrechtersverslagen

3.1. Wedstrijd 2039/SH II AZSC – MZV van 21/11/2014: verslag scheidsrechter DIETENS
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het scheidsrechtersverslag van S. DIETENS.
Aangezien er sprake was van herhaling van brutaliteit (elleboogstoot aan tegenspeler) binnen een periode van 2 jaar werd de
betrokken speler Lars DAMS (AZSC) uitgenodigd op de vorige zitting dd. 16.12.2014. Aangezien de speler zich had
verontschuldigd maar zich niet ter zitting liet vertegenwoordigen, besliste de Tuchtcommissie om de speler te schorsen tot
vrijwillige verschijning.
Is aanwezig ter zitting: Lars DAMS (speler AZSC)
Na speler L. DAMS te hebben gehoord, die de brutaliteit erkent waarvoor hij zich oprecht wenst te verontschuldigen maar
zich niettemin beroept op verzachtende omstandigheden wegens de onbestrafte provocatie van zijn tegenspeler; beslist de
Tuchtcommissie na beraadslaging om speler Lars DAMS (AZSC) te schorsen voor 4 bijkomende wedstrijden.
De Tuchtcommissie WP stelt zich bovendien ernstige vragen over de opportuniteit om de betrokken speler nog verder de
waterpolosport te laten beoefenen gezien zijn gedragsproblemen die ondertussen hebben geresulteerd in een vrij
problematisch strafblad. De Tuchtcommissie kan uiteraard geen eenzijdig algemeen speelverbod opleggen maar zal de club
AZSC toch attent maken op deze vaststelling teneinde deze aangelegenheid verder intern op te volgen.
Onkosten: ten laste van AZSC.
3.2. Wedstrijd 2245/SH II R HZS – RBP van 28/11/2014: verslag scheidsrechter WILLEMS
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het scheidsrechtersverslag van J. WILLEMS.
Aangezien er sprake was van herhaling van brutaliteit (vuistslag in het gezicht van tegenspeler) binnen een periode van 2 jaar
werd de betrokken speler Alberto ZATTI (RBP) uitgenodigd op de vorige zitting dd. 16.12.2014. Aangezien de speler zich had
verontschuldigd maar zich niet ter zitting liet vertegenwoordigen, besliste de Tuchtcommissie om de speler te schorsen tot
vrijwillige verschijning.
Is aanwezig ter zitting: Alberto ZATTI (speler RBP)
Na speler A. ZATTI te hebben gehoord, die toelichting geeft over de omstandigheden en die expliciet betwist dat hij een
opzettelijke vuistslag heeft gegeven, beslist de Tuchtcommissie na beraadslaging om speler Alberto ZATTI (RBP) te schorsen
voor 2 bijkomende speeldagen.
Onkosten: ten laste van RBP.
4.

Varia: nihil

De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal
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